
 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 82/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 15 czerwca 2021 r.  

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób 

przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 79 ust. 1 pkt 4) i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

 

 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych 

na studia w roku akademickim 2021/2022. 

2. Wysokość opłat dla poszczególnych kierunków studiów została określona w załączniku nr 

1 do zarządzenia. 

 

 

 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        

                  

               Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 82/2020/2021 

Rektora UKW 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

I. Kolegium I 

1. Filozofia i etyka        za semestr 1.700 zł 

2. Podyplomowe Studia Polonistyczne      za semestr 1.800 zł 

3. Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego     za semestr 1.700 zł   

4. W zakresie Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego    za semestr 1.998 zł 

 

II. Kolegium II 

1. Neurologopedia                    za semestr 1.950 zł 

2. Psychologia Sądowa i Mediacje                 za semestr 3.000 zł 

3. Coaching                                                           za semestr 2.600 zł 

4. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie          za semestr 1.300 zł 

5. Psychologia Biznesu  (Business Psychology)    za semestr 3.050 zł 

 

III. Kolegium III 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy       za semestr  1.900 zł 

 

IV. Kolegium IV 

1. Administracja i zarządzanie                      za semestr  1.800 zł 

     (25 % zniżki dla absolwentów UKW) 

2. Prawo zamówień publicznych                za semestr  2.000 zł 

     (25 % zniżki dla absolwentów UKW) 

3. Zarządzanie instytucjami kultury                      za semestr 1.850 zł 

4. Ekonomia i zarządzanie                 za semestr 1.800 zł 

    (25 % zniżki dla absolwentów UKW) 

5. Bankowość i finanse                  za semestr 2.000 zł 

     (25 % zniżki dla absolwentów UKW) 

6. Marketing internetowy i e-biznes                 za semestr 2.250 zł 

                                                                            (1.999 zł za semestr dla absolwentów UKW) 

7. Prawo i zarządzanie w sporcie                za semestr 1.700 zł 

8. Kadry i płace. Praktyka i teoria     za semestr 2.000 zł 

                (25 % zniżki dla absolwentów UKW) 

9. Rewitalizacja społeczna        za semestr 2.250 zł 

10. Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności    za semestr 2.400 zł 

                (20 % zniżki dla absolwentów UKW) 

11. Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki   za semestr 2.400 zł 

     (20 % zniżki dla absolwentów UKW) 

12. Zarządzanie obszarami wiejskimi        za semestr 2.000 zł 

13. Polityka miejska i zarządzanie centrami miast     za semestr 2.100 zł 

 


